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denna artikel belyser de politiska rörelser som 
sedan 1700-talet vuxit fram i mellanöstern. 
med en ökad kunskap om dessa idéläror kan lä-
sarens förståelse öka för områdets politiska na-
tur. 
 Inledningsvis redovisas regionens histo-
riska förhållande till Europa. Därefter följer 
en kortfattad redovisning av de fyra tongivan-
de politiska rörelserna och hur den europeis-
ka upplysningsfilosofin påverkat utvecklingen. 
Avslutningsvis följer en kort diskussion om den 
politiska utvecklingen i området med tyngd-
punkt på händelseutvecklingen efter attacken 
mot World Trade centre 2001.

Historisk utgångspunkt

med början på 1700-talet uppstod fyra dis-
tinkta reformrörelser i de muslimska länder-
na. Rörelserna var en reaktion på avsaknaden 
av politiska friheter. Den historiska kontexten 
har här särskild betydelse.
 Under formandet av rörelserna var stora 
delar av den muslimska civilisationen direkt 
eller indirekt under västerländskt kolonialt 
styre. Erövringen av de muslimska landom-
rådena startade redan på 1600-talet. De eu-
ropeiska staterna byggde inledningsvis upp 
handelstationer och hamnar längs kusterna. 
Stationerna utnyttjades som framskjutna lo-
gistikbaser för sjöfarten vid handelsresor till 
Asien. För att säkra handelstationernas över-
levnad koloniserade man landområdena runt 

baserna genom erövringskrig. Landvinningar-
na möjliggjorde utvinnandet av de lokala na-
turtillgångarna. Under slutet av 1700-talet och 
början av 1800-talet blev flera av Europas ko-
lonier i Nord- och Sydamerika självständiga. 
Det europiska fokuset förflyttades till andra 
landområden, däribland mellanöstern. 
 Kolonialismen medförde att folkbildningen 
i de drabbade länderna förblev eftersatt i jäm-
förelse med västeuropa. Kolonialmakterna 
motverkade utbildnings insatser i sina koloni-
er. Bildningen sågs som ett problem av kolo-
nialmakterna och som ett incitament för krav 
på politiska fri- och rättigheter. Invånarna ut-
nyttjades istället som underbetald arbetskraft. 
Som en konsekvens levde det stora flertalet av 
invånarna i de koloniserade områdena i fat-
tigdom. Kolonialmakten förtryckte politiska 
reformrörelser och tillsatte lydregenter i syfte 
att behålla makten. Koloniseringen av de mus-
limska territorierna pågick till efter det första 
världskriget.
 I Europa sågs koloniseringen som en legitim 
företeelse. Skälen till detta tankesätt är flera. vid 
sidan om rent ekonomiska motiv såsom upprät-
tande av handelstationer, transportvägar och ut-
vinning av råvaror, ansågs muslimerna tillhöra 
en underordnad civilisation. Detta bidrog till ett 
rasbiologiskt förtryck mot den muslimska värl-
den. Skillnader i kroppskonstitution, hudfärg 
och kultur tolkades som tecken på att invånarna 
tillhörde ett underlägset människosläkte. Euro-
péerna såg sin kultur som överlägsen. Synen på 
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den muslimska kulturen legitimerade kolonia-
lismen och motiverade fortsatta erövringar. Fö-
reställningen om muslimernas underordning 
fanns kvar tills Darwinismens utvecklingslära in-
troduceras under den senare halvan av 1800-ta-
let.
 År 1798 landsteg Napoleon Bonaparte i 
Egypten. Detta inledde en ny era i regionen. 
Precis som andra européer i regionen var Bona-
parte en erövrare och kolonisatör. men Frank-
rike stimulerade också muslimernas politiska 
utveckling i Egypten, som en del i kampen mot 
Storbritanniens inflytande i området. Bonapar-
tes styre medförde på sikt en mindre politisk re-
volution i regionen, om än på det intellektuella 
planet. Dels konstaterades att de brittiska kolo-
nisatörerna inte var oslagbara och dels introdu-
cerades den franska revolutionens upplysnings-
ideal till den muslimska världen.

Wahhabismen – nytänkande 
med gamla anor
Redan före Bonapartes ankomst till Egypten 
uppstod under 1700-talet en lokal reformrö-
relse, Wahhabismen, i det inre av den arabiska 
halvön (nuvarande Saudiarabien). Två av rö-
relsens förgrundsgestalter var muhammed al-
Wahhab och muhammed Ibn Saud. Området 
där rörelsen växte fram var en svårtillgänglig 
frizon i öknen som styrdes av militanta arabiska 
beduinstammar. Terrängens beskaffenhet och 
stammarnas motstånd skapade en politisk fri-
zon utan vare sig politiskt inflytande från ko-
lonialmakter eller religöst inflytande från Kali-
fatet med säte i det Osmanska riket. Området 
låg inom gränserna för det Osmanska impe-
riet, men var svårframkomligt vilket medförde 
att osmanerna aldrig kunde utöva någon reell 
makt på halvön. I ökenområdet fick därför de 
sunnitiska beduinstammarna styra utveckling-
en med stor autonomi. Under 1700-talet ingick 
al-Wahhab ett avtal med stamhövdingen mu-
hammed Ibn Saud. Tillsammans bildade de ett 

emirat och de facto styrde de området. Territo-
riet inkluderade staden mecka som är betydel-
sefull för alla muslimer.
 Förgrundsgestalterna tog aktiv ställning 
mot det främmande inflytandet i den arabisk-
muslimska världen. Genom att rena islam från 
obehörig påverkan och förfall försökte rörelsen 
återskapa regionens storhetstid under medina-
styret år 622–661. Enligt al-Wahhab hade det 
koloniala inflytandet medfört att islam förletts 
bort från sina rötter och de traditionella ideal 
som historiskt präglat kulturen. Rörelsen fö-
reskriver att varje trogen muslim ovillkorligen 
underkastar sig lydnad inför koranens bud och 
profeten muhammeds sunna (förkunnelser). 
Koranen hyllades och tolkningarna av texten 
från storhetstiden lagfästes. Detta gav upphov 
till s k taqlid. Religionen skulle prägla hela den 
wahhabistiska samhällsmodellen, s k islamism, 
och varje del av invånarnas liv. Rörelsen före-
språkade enkelhet, gemenskap och sammanhåll-
ning mellan alla muslimer – men kunde ändå 
betecknas som arabnationalistisk. Genom att bl a 
peka ut shiiter som hedniska försökte rörelsen 
öka sin gemenskap. Rörelsen förespråkade även 
sociala reformer och politisk frigörelse. Detta bi-
drog till ett brett stöd bland befolkningen. 
 Wahhabismens idéer spred sig under 
1800-talet till andra stammar med ursprung på 
den arabiska halvön bl a i nuvarande Libyen, 
Pakistan och norra Indien, Sudan och Egypten. 
I det första skeendet var det andra muslimska 
makthavares inflytande som utmanades. Dessa 
stod inte sällan i förbund med västerländska ko-
lonisatörer. Den politiska kampen pågick under 
hela 1800-talet. 
 År 1902 tog Ibn Saud kontroll över land-
området. Tvärtemot rörelsens grundare ingick 
Saud en politisk allians med britterna mot os-
manerna. I utbyte fick han militärt stöd. Detta 
utnyttjades till ett erövringskrig på halvön. Ge-
nom införlivande av nya landområden spreds 
den wahhabistiska läran till nya områden i re-
gionen. Framgångarna under 1900-talet med-
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för USA var att inte tappa greppet över den poli-
tiska utvecklingen i mellanöstern. För USA blev 
regionen ett säkerhetspolitiskt komplex.2 Inom 
ramen för detta genomfördes säkerhetspolitiska 
interventioner. 
 Den amerikanska underrättelsetjänsten cIA 
och dess allierade utförde en mängd operatio-
ner som skulle stärka USA:s politiska inflytande 
och samtidigt bekämpa prosovjetiska yttring-
ar. metodiken omfattade såväl preventiva som 
repressiva insatser. Bland de preventiva ingick 
ekonomiskt stöd till inflytelserika nyckelper-
soner och uppbyggnad av det civila samhället. 
med starka institutioner skulle staterna själva 
kunna kontrollera invånarna och motverka ska-
pandet av radikala grupperingar med sovjetiska 
sympatier. Biståndsmedel allokerades även till 
konstruktionen av ett proamerikanskt skolvä-
sende och lobbyverksamhet som framställde 
USA som en välgörare och beskyddare av regi-
onen. 
 Om inte ekonomiskt bistånd kunde kuva de 
antiamerikanska uttrycken i området användes 
repressiva militära och polisiära metoder för att 
tillförsäkra sig om ett lojalt ledarskikt. Dissiden-
ter förvisades och agitatorer förföljdes. Hela re-
gimer störtades i lönndom eller helt öppet. Ett 
exempel på det förstnämnda var Iran. När den 
iranske premiärministern mosadeq år 1956 av-
iserade en nationalisering av oljeindustrin såg 
USA sitt inflytande i landet som hotat. cIA or-
ganiserade en militärkupp, som insatte Shahen 
som enväldig härskare. En militär intervention 
ägde rum mot Egypten i samband med Suezkri-
sen år 1956. 
 Två framträdande effekter av dissidenternas 
landsförvisningar var att den wahabbistiska lä-
ran dels spreds i regionen och dels radikalise-
rades. De politiska kostnaderna för det ameri-
kanska samhällsomstörtande engagemanget i 
regionen kom att få återverkningar under flera 
årtionden framåt.
 
Modernismen –  

förde att rörelsen radikaliserades och inflytan-
det från s k mutawwaer ökade. mutawwaer är 
en skriftlärd grupp och religiöst ortodoxa. De 
försökte tvinga bort den beduiniska livsstilen 
och ”rena” rörelsen andligt. Ett stort antal be-
duiner blev därför bofasta och tog arbete som 
soldater – ikhaw. Soldaterna utnyttjades för 
att beivra allt icke islamskt beteende. År 1926 
utropade sig Ibn Saud till kung över området. 
Utnämningen skapade friktioner med mutaw-
waerna. De ansåg att kungamakt inte är fören-
ligt med islams troslära. Det finns bara en leda-
re, gud. Efter strider mellan parterna segrar Ibn 
Saud och år 1932 skapades Saudiarabien.
 År 1938 påträffades olja i Saudiarabien. Fyn-
digheterna kom att förändra maktstrukturen i 
hela mellanöstern. Familjen Saud ingick snart 
ett avtal om utvinning med det amerikanska 
oljebolaget ARAmcO.1 För USA var avtalet 
strategiskt betydelsefullt. Utvinningen skapade 
också rikedomar för familjen Saud som under 
1940- och 50-talet användes för att industria-
lisera samhället. Inkomsterna fördelades dock 
inte jämt bland befolkningen. Detta resultera-
de i en ny missnöjessituation och gav näring åt 
protestgrupperingar som ville fördela rikedo-
marna jämt bland befolkningen.
 Samtidigt med händelseutvecklingen i Sau-
diarabien hade det kalla kriget startat. världen 
styckades upp i en väst- och öststatsdomine-
rad hemisfär. USA önskade projicera makt och 
avskräcka Sovjetunionen från att störa makt-
balansen utanför sin maktpolitiska sfär, Tru-
man- respektive Eisenhowerdoktrinen. Den 
förstnämnda syftade till att stoppa den generella 
spridningen av kommunismens ideologi. Den 
andra att explicit förhindra ideologins sprid-
ning i mellanöstern. USA bedömde troligen 
att de muslimska staterna i mellanöstern inte 
av egen kraft skulle kunna stoppa ett sovjetiskt 
inflytande i regionen. Det västerländska infly-
tandet var därför nödvändigt för att kunna på-
verka regionen i en proamerikansk riktning och 
skapa motvilja mot Sovjetunionen. Det primära 

som den islamska modernismens grundare. Af-
ghani ville att alla muslimska stater skulle skapa 
egna konstitutioner, grundlagar, för att stärka 
de civila rättigheterna och minska det utländska 
inflytandet. Utbildning och vetenskap skulle få 
ökat inflytande över samhället. Afghani ville att 
islam skulle förändras genom modernisering 
och inte genom konservering. Han formulerade 
förhållandet mellan samhälle och kunskap som 
att: ”vetenskap ger en man tio mäns styrka.”5

 Det fanns flera grundläggande motsättning-
ar mellan modernisterna och wahhabiterna. 
För att överleva och hejda den koloniala påver-
kan skulle islam, enligt modernisterna, tolka 
sina religiösa texter i ljuset av sin samtid s k ijti-
had. Islam skulle vara en förnuftig religion som 
uppmuntrade till nytänkande och vetenskap. 
Enligt Afghani måste alla motsättningar mel-
lan islam och upplysningsidealet upphöra om 
islam skulle överleva. Han hade även en vision 
om att överbrygga antipatin mellan shiiter och 
sunniter och de övriga befolkningsgrupperna i 
den muslimska världen. Splittringen mellan oli-
ka fraktioner hade försvagat islams politiska in-
flytande. Genom samarbete skulle islams iden-
titet stärkas. På detta sätt kunde islam bevara 
sin egenart. Tankarna om att alla länder med en 
muslimsk identitet ska genomgå en politisk fu-
sion brukar benämnas panislamism.
 Wahhabisterna, som företrädesvis var araber, 
såg ner på andra muslimska grupper ingar. Ex-
empelvis betraktades shiiter som hedniska. Det 
fanns även feodala inslag i wahhabismen, socia-
la skillnader betraktades som naturliga och var 
inte ett fenomen som aktivt motverkades, utan 
ett historiskt arv från stam- och beduinsamhäl-
let. Wahhabisternas rörelse är att beteckna som 
panarabisk, vilket innebär att alla araber ska ge-
nomföra en politisk fusion i syfte att stärka sin 
ställning mot både västvärlden och övriga mus-
limska samhällen. Wahhabismen har också tyd-
liga Saudi-etnocentriska förtecken. 
 modernister och wahhabister var dock över-
ens om att islam ska prägla samhällslivet och att 

för islam i tiden
Upplysningsidealet som fransmännen tillfört 
regionen underlättade även uppkomsten av 
mer reformvänliga muslimska rörelser. Frans-
männen förlorade sitt militära inflytande i re-
gionen till britterna efter slaget vid Abukir år 
1798.3 Emellertid fortsatte det brittiska politis-
ka inflytandet i Egypten efter segern vid Abukir 
mot osmanerna år 1799. Egypten stod formellt 
under osmansk kontroll, men franskt politiskt 
inflytande. Ett av den franska upplysningens 
grundideal var bildning som stipulerar indivi-
dens intellektuella frigörelse. Kunskapen skulle 
användas för att motverka förtryck. Idén om 
bildningens effekter gjorde starkt intryck på le-
darskapet i Egypten. Landet blev därför ett slags 
avantgarde för kunskap i regionen och tillika en 
plattform för nya politiska reformrörelser. Den 
teologiska avdelningen vid universitet i Kairo 
intar fortfarande en särställning inom islam.
 Egyptens ledare muhammed Ali (perioden 
1805–1849) räknas som en av förgrundsgestal-
terna i skapandet av det modern islam och be-
traktas som det moderna Egyptens grundare.4 
Ali som var officer och tobakshandlare ledde 
Egypten som vicekung under åren 1811–1848. 
Genom sitt ämbete upprätthöll han de poli-
tiska kontakterna med Frankrike bl a genom 
att skicka studenter till Europa för utbildning. 
Frankrike betraktades som en potentiell allie-
rad mot osmanerna. På sikt fick också kvinnor 
del av bildningsidealet. Både statliga och priva-
ta flickskolor startades. Kvinnor fick gå i skola 
– om än separat. (Fortfarande vägde revolutio-
nens tankar om broderskapet tyngre än syster-
skapets, också i den muslimska världen). Alis 
frihetinspirerade idéer underlättade framväx-
ten av nya idébildningar. Två av dessa grund-
lades av de samtida teologerna Jamal al-Din 
al-Afghani (år 1838–1897) och muhammed 
Abduh (år 1849–1905). 
 Afghani inspirerades av det franska upplys-
ningsidealet och det jämförelsevis öppna poli-
tiska klimatet i Europa. Han har blivit utpekad 
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hov till en ny skolbildning inom modernismen 
som kallas Salafiya och som på sikt inspirerade 
till skapandet av ytterligare en reformrörelse – 
det muslimska Brödraskapet, grundat av Hasan 
al-Banna år 1928.

Muslimska brödraskapet – idé-
er föder idéer 
Juristen Rashid Rida var lärjunge till Adbuh. 
Hans tankar är intimt förknippade med ska-
pandet av det muslimska Brödraskapet. Rida 
ärvde Adbuhs misstänksamhet mot västs po-
litiska ideal. Han eftersträvade, liksom sin lä-
romästare Adbuh, att moderniseras samhället 
och samtidigt bevara islams kärnegenskaper. 
Rida utforskade olika samhällsystem som kun-
de bibehålla islams traditioner samtidigt som 
samhället moderniserades. Han ansåg att det 
bästa sättet att slå vakt om islams egenart var 
införandet av ett nytt teologiskt kalifat. Det os-
manska kalifatet upphörde när det osmanska 
väldet delades mellan segermakterna i det för-
sta världskriget. (I mars år 1924 omvandlades 
det osmanska riket till det sekulära Turkiet un-
der Kemal Ataturk.) Enligt Rida skulle ett nytt 
kalifat utgöras av en självständig stat och fung-
era som en förebild för den muslimska värl-
den. Kalifens (den andlige ledaren) uppgift var 
att göra tolkningar och filtrera samtida feno-
men i syfte att förhindra att västvärldens deka-
dens smittade islam. Rida ansåg att varje större 
förändring krävde eftertänksamhet. Kalifens 
uppgift var därmed att ge andlig vägledning 
och fungera som en garant för islams egenart.
 Ridas organisatoriska idéer omsattes aldrig 
i praktiken. Han insåg snart att det inte fanns 
någon realistisk kandidat till ämbetet. Det 
skulle även bli svårt att förmå nationalstaterna 
i den muslimska världen att transferera viktiga 
delar av sin makt till en självständig kalif. De 
nationella och politiska särintressena bedöm-
des inte var oöverkomliga. 
 Rida menade att det var folkets inflytan-

politiken ska vara ett uttryck för den islamska 
befolkningens vilja. Nyckelbegrepp som alko-
holförbud, synen på kvinnor och förbud mot 
ränta brukar nämnas som gemensamma kom-
ponenter. 
 Afghanis politiska insatser genomfördes 
under en period av tillbakagång för de politis-
ka friheterna i Egypten. Det brittiska inflytan-
det ökade i landet efter ekonomiska problem 
till följd av ett för högt tempo i infrastrukturel-
la investeringar. Efter byggandet av Suezkana-
len åren 1859–1869, kraschade den egyptiska 
ekonomin. År 1876 försattes landet i konkurs.6 
Detta ökade på nytt Storbritanniens inflytande. 
Britterna köpte aktiemajoriteten i det egyptiska 
kanalbolaget som kontrollerade kanalen och 
säkrade på så sätt sitt inflytande i regionen samt 
fick en strategiskt viktig väg till Indien. Frans-
männen var under perioden militärt och poli-
tiskt försvagade efter förlusten mot Tyskland i 
kriget 1870–1871. Kampen mot det främman-
de inflytandet i Egypten, och i synnerhet det 
brittiska, blev en drivkraft för de politiska pro-
teströrelserna i landet. 
 Afghanis tankar och politiska arv fördes 
vidare genom sedermera stormuftin (unge-
fär lagråd) Abduh. Han vidareutvecklade Af-
ghanis tankegångar, men intog samtidigt en 
mer kritisk hållning till västvärlden. Båda var 
i grunden öppna för nya politiska idéer men 
synen på de medborgliga fri- och rättigheterna 
skilde de båda åt. Adbuh var misstänksam mot 
västerlandets politiska friheter och samhälls-
modell. Han var rädd att för mycket inspira-
tion och inflytande från västvärlden skulle bi-
dra till dekadens och skada islam. Inspirationen 
från väst skulle vara selektiv för att inte försva-
ga islams egenart. Till skillnad från Afghani vill 
han öka de traditionella inslagen inom islam. 
Ulama, ett shiitiskt teologiskt bildat prästerskap, 
skulle fungera som islams väktare. Abduhs mer 
traditionella förhållningssätt överbryggade 
temporärt den ideologiska sprickan mellan mo-
dernismen och wahhabismen. Detta gav upp-

de som skulle skydda islams karaktär. Invå-
narna skulle i samråd med makthavarna tolka 
koranen. mötet mellan folket och makthava-
ren skulle genomföras i ett traditionellt shuran 
(råd). I rådet skulle folket representeras av präs-
terskapet (ulama). Liksom sin mentor Adbuh 
ville Rida att ulama skulle anta rollen som is-
lams väktare – med vetorätt över samhällets le-
dare. (Dessa tankegångar implementerades se-
nare till del i det statsrättsliga system som idag 
återfinns i Iran.) 
 Ytterligare viktiga parametrar för befolk-
ningens samtycke till rörelsens budskap var idé-
er om socioekonomisk utjämning, ökad folk-
bildning och skapandet av ett samhälle baserat 
på ett folkligt engagemang. Enligt Rida var ett 
upplyst folk som stod enade inte villiga att låta 
sig kuvas av några nya kolonialmakter. Religio-
nens uppgift var att bidra till att livsvillkoren för 
alla invånare förbättras. Genom att åberopa is-
lams krav på ekonomisk rättvisa fick brödraska-
pet gehör hos såväl medelklass som socialeko-
nomiskt svaga grupper i rörelsens födelseland 
Egypten. 
 Bildningen hade också till uppgift att utnytt-
jas för skapandet av en inhemsk ekonomi och 
infrastruktur. Den inhemska industrin ansågs 
som en strategisk komponent för brödraskapet. 
med nationalekonomisk självständighet be-
dömdes de muslimska samhällena ha förutsätt-
ningar för att skapa ett eget välstånd – utan att 
vara beroende av västvärlden. Detta förstärkte 
känslan av att västs inflytande över de natur-
resurser som fanns tillängliga i den muslimska 
världen måste begränsas och kontrolleras. 
 År 1939 omvandlades muslimska Brödra-
skapet till ett politiskt parti under ledning av 
läraren Hasan al-Banna. En av de pådrivande 
faktorerna till ombildningen var en ökad miss-
tänksamhet mot migrationen av judar till det 
brittiska protektoratet Palestina. Skapandet av 
staten Israel efter andra världskriget fördjupade 
motsättningarna ytterligare. Judarna och Israel 
betraktades som en ny kolonialmakt i regionen. 

Kopplingen till den forna kolonialmakten Stor-
britannien ansågs vara en bekräftelse på detta 
förhållande. Britterna antogs vilja utnyttja sio-
nismen för att vidmakthålla sitt inflytande i 
mellanösten. mellan åren 1903 fram till Israels 
grundande år 1948 ökade den judiska migratio-
nen till området till följd av en ökad förföljel-
se av den judiska befolkningen i Europa. Bal-
four-deklarationen (år 1914), en lojalitetsaktion 
mellan Storbritannien och det judiska samfun-
det under första världskriget, gav näring åt det 
muslimska Brödraskapets misstankar mot brit-
ternas agerande. misstänksamheten mot staten 
Israel har även utnyttjats av andra makthavare 
och rörelser i mellanöstern i syfte att stärka na-
tionalismen och inflytandet i den egna staten. 
 Under 1940-talet fortsatte radikaliseringen 
av brödraskapet. De egyptiska myndigheterna 
förbjöd partiet år 1941. Genom partibildningen 
utmanade brödraskapet de etablerade maktha-
varna. motsättningarna och konsekvenserna av 
dessa är en bidragande orsak till att partiet kri-
minaliserades år 1948. 

Sekularism – nationalismens 
födelse
Wahhabismen, modernismen och muslimska 
brödraskapet betraktade religionen som en 
grundläggande samhällsnorm. Det finns fle-
ra beröringspunkter mellan ideologierna, men 
också djupa skillnader. Wahhabismen vill för-
ändra samhället genom att återgå till islams röt-
ter. Rörelsen hade puritanska särdrag och sitt 
säte på den arabiska halvön. De två sistnämnda 
ideologierna vill förändra samhället genom oli-
ka grader av modernisering. 
 Den sekulära idébildningen (sekularismen) 
särskiljer sig från de ovannämnda tre ideologi-
erna genom ett stort inslag av nationalism och 
ett avståndstagande till religionens status som 
normgivande lära. Ett tidigt embryo till den se-
kulära idébildningen i mellanöstern kom ge-
nom fransmännens invasion av Egypten år 
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1798.
 Den turkiske ledaren och generalen mus-
tafa Kemel Ataturk var förgrundsgestalt inom 
sekularismen. Ataturk tjänstgjorde som general 
i det Osmanska riket. Efter första världskriget 
ockuperades riket av segermakterna. Imperiets 
landområden fördelas mellan ockupanterna. 
Ataturk var delaktig i skapandet av en mot-
ståndsrörelse som befriade landet. År 1924 var 
området åter fritt från utländsk inflytande. Som 
en av sina första åtgärder avvecklade han kali-
fatet och skapade nationalstaten Turkiet. Ata-
turk var motståndare till islams inflytande över 
samhällets institutioner. Han betraktade det re-
ligiösa inflytandet som orsaken till att den mus-
limska civilisationen konserverats i jämförelse 
med Europa. 
 Om än försvagat genom sekterism och i re-
ligiöst inspirerade politiska rörelser hade kalifa-
tet ändå fungerat som religiös ram för den mus-
limska världen. Avskaffandet bidrog inte enbart 
till skapandet av Turkiet, utan verkade som en 
katalysator för ett paradigmskifte inom den 
muslimska civilisationen. När kalifatet upphör-
de undanröjdes det sista hindret för ett religiöst 
och politiskt nytänkande. Den bildade medel-
klassen var intellektuellt rustad för den nya si-
tuationen. Den insåg genast att nya möjlighe-
ter skapades när ”religionens bojor” upphörde. 
Prästerskapet var reformens förlorare och intog 
en avog inställning till förändringen. 
 I Turkiet fyllde nationalismen snabbt va-
kuumet efter den religiösa identitetsförlusten. 
Genom nationalismen frigjordes den turkis-
ka statsbildningen i förhållande till religio-
nen. Ataturks inriktning var att staten ensam 
ska styra utvecklingen. Enligt hans förmenan-
de hade den islamska kulturens konservativa 
anda fungerat som ett negativt incitament för 
förnyelse och utveckling. Sekularismen gick 
emellertid längre i sin kritik mot islams kon-
servativa inslag än modernisterna genom att 
helt isolera och marginalisera religionen i sin 
samhällsmodell. Religiösa uttryck fick endast 

förekomma om de var fördelaktiga får natio-
nalstaten. 
 Nationalismen inom den muslimska värl-
den har sedan utnyttjats av ledare i mellan-
östen för att stärka sin egen makt. Ett exem-
pel på detta är Saddam Husseins regim i Irak 
samt Syrien. Saddam betraktade de religiösa 
grupper ingarna som en konkurrent om mak-
ten. Det fanns bara en anlig ledare i Irak – Sad-
dam. 

Islam i ständig konflikt med 
sin samtid
Den muslimska världens ideologiska ström-
ningar har ofta betraktats med misstänksamhet 
i västvärlden. Det fanns en tendens till att mus-
limska politiska visioner under 1900-talet ofri-
villigt betraktats som ett hinder i konkurrens 
med västs makt- och geo politiska intressen. Re-
ligionen har sällan varit orsaken till problemen. 
Snarare har västvärlden försökt utnyttja denna 
faktor för att legitimera sin maktställning, ex-
empelvis genom att under kalla kriget hänvisa 
till att såväl kristendom som islam har samma 
gud i förhållande till kommunismen som är 
ateistisk. 
 Under islams politiska historia från 1700-ta-
let till modern tid har det ekonomiska incita-
mentet för västs politiska engagemang i mellan-
östern alltid varit en viktig drivkraft. Perioden 
före första världskriget blev koloniseringen i 
regionen ett substitut för möjligheten att pro-
jicera makt på den europeiska kontinenten. 
I samband med det kalla kriget fanns tydliga 
ideologiska undertoner i västvärldens engage-
mang. Under det kalla kriget har även oljefyn-
digheterna i regionen haft ett militärstrategiskt 
värde för västvärlden.
 Det går heller inte att bortse från inflytan-
det från Israel. Staten Israels intima koppling 
till USA har varit en destabiliserande faktor i 
regionen. Israels seger i sexdagarskriget och 
Yom Kippur bidrog till att politiska grupper så-
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som det muslimska Brödraskapet radikalisera-
des. Färgade av sin egen tro tolkade de religiösa 
grupperingarna som att det var israelernas tro 
och religiösa moral som varit avgörande avgö-
rande för Israels seger. Genom att öka inslaget 
av islam i sin egen samhällsmodell bedömde de 
radikala rörelserna troligen att de skulle kunna 
uppnå en liknande effekt.
 Allmänhetens syn på islam har problemati-
serats efter attacken mot World Trade center. 
Före denna händelse fanns en begränsad kun-
skapsbas om islam i västvärlden. De stora po-
litiska skeendena har varit komplexa och svåra 
att förstå utan kunskap om den historiska kon-
texten. Bristen på historisk förförståelse har bi-
dragit till etnocentriska tolkningar av islam. För 
europén i allmänhet sker det ofta i det enskilda 
kulturmötet. massmedias rapportering tende-
rar att förstärka dessa intryck. medias rapporte-
ring från mellanöstern är ofta koncentrerad till 
nyheter om väpnade konflikter. Bakomliggande 
faktorer till konflikterna såsom nationella makt-
kamper, energi- och regionalpolitik underord-
nas enkla förklaringsmodeller som framhåller 
de religiösa skillnaderna och hotet från poten-
tiella terrorister. Detta skapar en mytbildning 
om islam som konfliktsökande. I vardagslivet 
har detta omsatts till en ökad misstänksamhet 
mot muslimer och i vissa fall till ökad främ-
lingsfientlighet. Sådana företeelser tenderar att 
verka som ett bevis på västvärldens hegemoni 
över den muslimska världen och som en själv-
uppfyllande profetia för radikala element.

Författaren är major och tjänstgör vid Hög-
kvarteret, Insatsstaben.

Noter
 
1.  california Arabian Standard Oil company 

(cASO) till år 1944, därefter under namnet Ara-
bian American Oil company (ARAmcO) tills 
namnbyte Saudi Arabian Oil company, Saudi 
ARAmcO år 1988.
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